
 

   
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІIІ скликання  

IV сесія  

(II засідання) 

 

 

    Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 02 лютого 2021 року        № 99 
 

Про зняття з обліку   основних засобів 

 

Відповідно до статей 328, 334 Цивільного кодексу України, пункту 30 

частини першої статті 26, підпункту 1 пункту "а" статті 29, частини п'ятої 

статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", беручи до 

уваги Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 12.04.2005 року 

Серія САА №735856 по вул. Лесі Українки, буд. 39 кв.1.в с. Потутори,  

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.04.2005 року Серія 

САА №735861 по вул. Лесі Українки, буд. 37 кв.2 в с. Потутори, Свідоцтво  про 

право власності на нерухоме майно від 31.10.2005 року  Серія ЯЯЯ №397042 по 

вул. Лесі Українки буд. 39 кв.2 в с. Потутори, Свідоцтво про право власності 

на нерухоме майно від 22.04.2005 року Серія САА №735862 вул. Лесі Українки, 

буд. 37 кв.1 в с. Потутори, Свідоцтво про право власності на нерухоме майно 

від 24.01.2005 року Серія ЯЯЯ №027183 вул. Некрасова, буд. 38 в с. Потутори, 

враховуючи висновки  постійної комісії  міської ради з питань бюджету та 

фінансів, сесія міської ради 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Зняти  житлові будинки з балансу Потуторської сільської ради, у 

зв’язку з приватизацією житлових квартир, а саме: 

1.1. Житловий будинок, в якому розміщені житлові квартири №1 та №2 

по вул. Лесі Українки, буд. 39 в с. Потутори Тернопільського району 

Тернопільської області – інвентаризаційний номер 10132002 балансовою 

вартістю 8865 грн. ; 

1.2. Житловий будинок, в якому розміщені  житлові квартири  № 1  та 

№2 по вул. Лесі Українки, буд. 37 в с. Потутори Тернопільського району 

Тернопільської області – інвентаризаційний номер 10132003 балансовою 

вартістю 11536 грн. ; 



1.3. Житловий будинок по вул. Некрасова, 38 в с. Потутори 

Тернопільського району Тернопільської області – інвентаризаційний номер 

10132004 балансовою вартістю 3656 грн ; 

2. Секретарю комісії з реорганізації по Потуторській сільській раді 

Щур Галині Іванівні, головному бухгалтеру  сільської ради, внести відповідні 

зміни в перелік основних засобів по сільській раді. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету та фінансів і на заступника міського 

голови Володимира Урдейчука. 

 

Міський голова                                                                Ростислав БОРТНИК       


